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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Pråm vid kaj med hotell/café/restaurang, vid M/S
Monica, norr om Kungsholms strand 131 –
bygglovsremiss från stadsbyggnadskontoet
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker bygglovsremissen om pråm.
2. Stadsdelsnämnden avstyrker förslaget om småbåtsparkering.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Karin Norman
stadsdelsdirektör

Britt Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
En bygglovsansökan har inkommit från stadsbyggnadskontoret gällande
tidsbegränsat lov 5 år för en pråm vid Kungsholms strand strax väster om St.
Eriksbron. Ansökan gäller hotell/café/restaurangverksamhet som knyts till
befintliga verksamheter i dels en pråm och dels båten M/S Monika utmed samma
kajsträcka. Pråmens överbyggnad ska utformas så att dess inverkan på utsikt och
vattenkontakt begränsas.
Näringsidkaren vill även erbjuda korttidsparkering för småbåtar vid pråmen för att
möjliggöra ett mer levande vattenrum och täcka upp för det underskott av
båtplatser som finns i staden.
Stadsdelsförvaltningen är positiv till förslaget eftersom det förstärker en befintlig
målpunkt på en plats utmed en i övrigt händelsefattig del av Kungsholms strand.
Verksamheten bidrar till att uppfylla målet om en levande stadsmiljö genom att
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tillföra folkliv till platsen som höjer trygghetskänslan utmed den idag ganska
dunkla sträckan invid St. Eriksbron.
Förvaltningen ställer sig emellertid negativ till en korttidsparkering för småbåtar
då vattenrummet vid denna del av Karlbergssjön är tämligen smalt och en
småbåtsparkering kan medföra att platsen upplevs som stökig. Båtarnas motorer
kan även bidra till att öka bullernivån på platsen.
Bakgrund
En bygglovsremiss har inkommit från Stadsbyggnadskontoret gällande ansökan
om hotell/café/restaurangverksamhet på en pråm vid kaj vid Kungsholms strand
strax väster om St Eriksbron. En tillhörande korttidsparkering för småbåtar vid
pråmen föreslås också.
Ärendet
En bygglovsansökan har inkommit från stadsbyggnadskontoret gällande
tidsbegränsat lov om 5 år för en pråm vid Kungsholms strand strax väster om St.
Eriksbron. Ansökan gäller hotell/café/restaurangverksamhet som ett tillägg till de
liknande verksamheter som bedrivs i en befintlig pråm och båten M/S Monika
utmed samma kajsträcka. Båtens överbyggnad består av glaspartier och kommer
att ha ett öppningsbart tak för att dess inverkan på utsikt och vattenkontakt ska
begränsas. Näringsidkaren intygar att ljudnivån från verksamheten kommer vara
låg och att den inte kommer att hållas öppen nattetid. Syftet är att skapa en lugn
plats för avkoppling och ingen nattklubb.
Näringsidkaren vill även erbjuda korttidsparkering för småbåtar vid pråmen med
syftet att möjliggöra ett mer levande vattenrum och samtidigt täcka upp för det
underskott av båtplatser som finns i staden.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljöavdelningen i norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen är positiv till förslaget med en sjösatt
restaurangverksamhet på platsen eftersom det kan bidra till att förstärka en
befintlig målpunkt utmed en i övrigt händelsefattig del av Kungsholms strand.
Verksamheten bidrar till att uppfylla målet om en levande stadsmiljö genom att
tillföra folkliv platsen som höjer trygghetskänslan utmed den ensartade och dunkla
sträckan invid St. Eriksbron.
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Förvaltningen anser att det är bra att pråmens inverkan på utsikt och vattenkontakt
begränsas men konstaterar samtidigt att utsikten utgörs av Klarastrandsleden och
SJs bangård som saknar större värden.
Gällande korttidsparkering för småbåtar ställer sig förvaltningen emellertid
negativ. Vattenrummet vid denna del av Karlbergssjön är tämligen smalt och en
småbåtsparkering kan medföra att platsen upplevs som stökig. Ljudet från
båtmotorerna skulle även bidra till ökad bullerverkan på den redan ganska
bullerstörda platsen med ljud från St Eriksbrons bil- och tunnelbanetrafik, gatan,
Klarastrandsleden och tågen.
Stadsdelsförvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att tillstyrka bygglovsremissen
om tillfälligt bygglov om 5 år för pråm nedanför Kungsholms Strand 13, men att
nämnden avstyrker förslaget om småbåtsparkering.
Bilaga
Bygglovsansökan inklusive beskrivning och ritning.
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